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 مقدمة
استمْع : أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، جمع لغات، واستلِغ العرب  : اللغة هي       

علم مستخرج بالمقاييس : لغاتِـهم من غير مسألة، ومن علوم اللغة العربية علم النحو، وهو

: ائتلف منها، وغايته يالمستنبطة من استقراء كالم العرب، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه الت

الكالم، ولذلك يجب على كل ي االحتراز عن الخطأ ف: عانة على فهم كالم هللا ورسوله، وفائدتهاالست

من يستعمل العربية أن يعرف القدر المناسب من قواعد النحو، ليتمكن من الفهم والخطاب على 

الوجه الصحيح، وال يجوز االعتماد على األمور التصورية، مثل ضرب الكبيْر الصغيْر، بسكون 

الوقف،  يمثل هذا، إال ف يف الراء، فيهما، الحتمال العكس، وألن العرب لم تستعمل السكون فحر

فال بد من رفع الفاعل، ونصب المفعول، كما أنه ال يجوز جرهما، وال رفعهما، وال نصبهما، معا، 

، : ، فعلى تقدير"يغشى الليل  النهار  : "يوأما نصب الليل والنهار ف ويغشى الليُل يغشى النهاُر الليل 

 . النهار  

 ييحتاج المتعلمون إلى علم النحو، أكثر من غيرهم، ألنهم يمارسون الحقائق العلمية، ويدققون ف    

عرفة ما يلزمهم من المسائل والقضايا، ويكتبون البحوث، والتقارير والرسائل، مما يحتم عليهم م

حتى تكون أعمالهم صحيحة، خالية  ما يتعلق به من علم الصرف واإلمالء والخط،قواعد النحو و

بالغرض، وهللا  يتوفير قدر ال بأس به من مهمات هذا العلم  لعلها تف يمن العيوب، وهذه مساهمة ف

 .من وراء القصد

 الفهرس
 الصفحة  والموضوع الصفحة  والموضوع

 .المقدمة. 1

 .تمهيد. 2

 .أبواب النحو. 3

 .أوال المجرورات. 4

 .المرفوعات: ثانيا. 7

 .المنصوبات: ثالثا. 11

 .المجزومات: رابعا. 11

 .وخاتمة الوقف. 11

 .تدريبات. 11
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 متهيد
ألفاظ تحتاج إلى غيرها،  واألسماء واألفعال، فالحروف الم العربي من الحروفيتألف الك     

،من وإلى وعن وعلى ومنها حروف الجر مثل غيره يبعضها يعمل ف
(1)

ونواصب وجوازم  

والسين وسوف وهل وبلى وأال وإال  قد وبعضها ال يعمل مثل ،، وإن وأخواتهالن ولم مثل المضارع

 ُمعيــــن  التي تدل على فهي أما األسماء حيث تربط الكالم وتدل على معانيها فقط،  إلخ، وأما وإما

االسم  ي، وهوتكون عاملة بقلة بكثرة فتكون معمولة وحقيبة وحقيقة، وبقرةوسجل مثل زيد وسعاد 

وجموعهما، والضمائر، وأسماء اإلشارة، واألسماء  المفرد المذكر والمفرد المؤنث وتثنيتهما

ونصر  ناجحمثل ال ستفهام، وأسماء الشرط، والمشتقاتالموصولة، واألسماء الخمسة، وأسماء اال

وتتأسس ، مثل سجل الحضوِر وفرعون مصر   وتكون عاملة للجر في المضاف إليههللا والفتح، 

نظرُت إلى  :محمد، نحو مثل فقط أحوال المفرد المذكـــرصورة على  دائما اإلعراب عالمات

ه قــدر هذوتمع التنوين فيها كلها، بنصبها،  ابرفعها، ورأيُت محمد   محمد  بكسر الدال، وجاء محمد  

، موسىيسعى  :مثل ةــــما آخره حرف علوهو  المعتل يفالصورة في األسماء وغيرها، فتقدر 

وعالمة  مجرور بإلى: مثل نظرت إلى هذا، فهذا ما يالزم حركة واحدةالمبني، وهو  يفتقدر و

 .محل جر يف  على السكون يمبن: جره

يكتُب، برفع الباء، : لمث ر، فالمضارع معرب أيضاـــوينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأم    

، و كتب   :مثلالفتح، فيبنى على  يبجزمها، أما الماض ولن يكتب  بنصبها، ولم يكتبْ  ، وانطلق  أحسن 

 ، ادع، واسع :ونحو، إذا لم تكتبْ  اكتبْ  :على ما يجزم به مضارعه، مثل يواألمر يبن، واستحرج  

 .نِه العمل  وا

   

 

 

 

                                                 
، ومثل ، واألسماء الخمسةمثل حروف الجر، وإن وأخواتها ا،يلزم حفظهالمتعلمون األشياء التي يجب أن يعرف  (1)

الستمالها كما ينبغي في ومثل كان وأخواتها وظن وأخواتها، وأوزان األفعال الخمسة، نواصب المضارع وجوازمه، 
 .مواقعها
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 أبواب النحو
حركات  ر، وذلك باعتبااتومجزوم مجرورات ومرفوعات ومنصوبات تنقسم أبواب النحو إلى    

ى يدخل عل بسبب عاملالجملة المفيدة،  يف آخر الكلمةيطرأ على تغيير  اإلعراب، فاإلعراب هو

أساس  الذي هو المفرد المذكرعالمات إعراب ذلك  لامث، الزمة هيئة خاصةعلى  جعلهيف الكلمة

جاء زيد ،  نحوو بسبب حرف الجر، وجوبا بكسر الدال نظرُت إلى زيد  : حيث نقول النظام النحوي

ا نحو، والذي يرفع الفاعل وينصب المفعول الفعل بسبب وجوبا الدال برفع  الدال بنصب رأيُت زيد 

كتب، وينوب عن هذه العالمات و أبقاررجال  وك في ذلك جمع التكسيرومثله بسبب الفعل،  وجوبا

وينوب ، ورأيت أباكِ  وجاء أبوكِ  نظرت إلى أبيكِ  في األسماء الخمسة، نحو الياء والواو واأللف

نوب عن ين والمسلمون، ويكالمسلمِ   والواو في جمع المذكر السالم الياء أيضاعن هذه العالمات 

كسرة في ة عن الحوب الفتنوالبنتان، وت ينِ كالولدْ  ىفي المثن الياء واأللف هذه العالمات أيضا

، وتنوب الكسرة عن الفتحةِ  الممنوع من الصرف إن  مثلجمع المؤنث السالم في  كزينب  وإبراهيم 

 .ذهْبن السيئاتِ الحسناِت ي

بالضمة و وينطقُ  يفتحُ  مثل بالضمة الظاهرة الرفعف أما عالمات إعراب الفعل المضارع     

كتبان وتكتبان ــكتبون وتكتبون ويــي مثل يسعى ويدعو ويرمي، وبثبوت النون مثل المقدرة

لن  مثل النونوبحذف ، ولن يرمي   ولن يدعو   لن يستطيع   مثل حة الظاهرةتبالف النصبوتكتبين، و

 لم يلعبْ  بالسكون الظاهر مثلوال يعرب الفعل بالكسرة، وأما جزم المضارع فيكتبوا ولن تقرئي، 

لم يكتبا ولم  مثل وبحذف النون نهِ ـلم يسع ولم يدع ولم يُ  مثل وبحذف حرف العلة ولم يستخرجْ 

  .تكتبي

 عليه وحكمها البنــــاء على ما هي  واحدة كل كلمة يالزم آخرها حالة يه ةالمبني اءألسماو        

 ، مثل نظرت إلى هوالءِ اعاملهيقتضيه  امفي محل  معرب اعلى افتراض أنهقاس تو ،افي لفظه

في محل جر إذا كان قبله حرف جر،  ،دائما مبني على الكسر فهؤالءِ ، ورأيت هؤالءِ  وجاء هؤالءِ 

، واألفعال المبينة الماضي مثال مفعوال، وفي محل نصب إذا كان مثال وفي محل رفع إذا كان فاعال

والمضارع إذا دخلت عليه نون النسوة نحو هن يفهْمن ولن يسكتـْـن، أو باشرته نونا  ،واألمر

ـّن ول التوكيد نحو أنت   نْ  متفهمــ   .تسكتــ 
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 اجملرورات: أوال
أو  ،م آخركان مضافا السأو اسم أسند إليه حرف من حروف الجر، كل هو المجرور اإلسم      

 هوالعطف، وحكمه الجر، و التوكيد أو البدل أو على سبيل الصفة أو آخر مجرورالسم تابعا كان 

 .ثالثة أنواع

 وهو االسم الواقع بعد حرف من حروف الجر التي جمعها ابن مالك في بحرف الجرور المجر. 1

 ــ :قوله ، ومنها ألفيته

 خال حاشا  عدا في عْن على  حتىن إلى       هـــــــــاك حروف الجر وهي مِ 

 مْذ منُذ ُربَّ الالُم  كْي   ولــــــــْو وتـــا      والكاُف  والبــــــا  ولعلَّ ومــــــتى

               المقدرة، ـــ الكسرة رة، أو ـــــالكسرة الظاهـــ ة جره ــــــوعالم وحكمه الجــر بحرف الجر   

 ـ:البناء في محل جر، نحوـــ ما ناب عنها، أو ـــ أو 

، وإلى الرجاِل، وإلى الطائراتِ   .ــ  نظرُت إلى زيد 

 .يــ  نظرُت إلى موسى، وإلى القاض

، وإلى أبيـــك يِن، وإلى الناجِحيــن   .ــ  نظرُت إلى فاطمة ، وإلى الولد 

 .، وإلى اللذين نجحاوإلى هؤالءِ ، وإلى هذاوإليهم، ــ  نظرُت إليه ا، 

كصوم ، يف  بتقدير وليس صفة له، ولكن آخراسم اسم أُضيف إلى كل المجرور بالمضاف وهو . 2

أي  كتاب زيد  الخميِس أي في الخميس، أو بتقدير من، كثوب حرير  أي من حرير، أو بتقدير الالم، ك

أو البناء  مضاف، وعالمة جره الكسرة الظاهرة أو المقدرة أو ما ناب عنهابال ، وحكمه الجــرلزيد

 ــ:محل جر، مثل يف

 .الطائراتِ  هذا صوتُ الرجاِل، و صورُ هذه زيد ، و صورةُ  هذه ــ  

 .يالقاض موسى، و محضرُ  خطُ  هذاــ  

يِن،  أخت ههذخط فاطمة ، و هذاــ   ، و أسماءُ  ناوهالولد   .أبيـــك سيارةُ  تلكالناجِحيــن 

 .ي نجحالذ نتيجةُ  وتلك، هؤالءِ  أسماءُ وهذه ه ا، ـــكتابُ  هذاــ  

 :ومثالها كلهاوالعطف، أ والتوكيدأالبدل  وأ الصفة على لداكل م والتوابع المجرور بالتبعية. 3

 وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــه وخالد ، وحكمه الجر بالتبعيةــِ نفس زهير   نظرُت إلى أخيك الكبيرِ 

 ـ:مثل محل جـر يأو البناء ف أو المقدرة أو ما ناب عنها

 .، والطائراِت الكبيرةِ ، والرجاِل العقالءِ نظرُت إلى زيد  العاقلِ  ــ 

 .ــ  نظرُت إلى موسى األقوى، والقاضي الداعي  إلى الخير

يِن أنفسِ نفسِ  ــ  نظرُت إلى فاطمة    .ذي الفضلِ  ـكأبيهم، وإلى ن  كلِ الناجِحيـهما، وإلى ها، وإلى الولد 

 .الذين نجحوا البناِت هؤالِء، وإلى الطالبِ إلى نظرت ، وهذا زيد  ــ  نظرُت إلى 

... 
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 اجملرورات مناقشة

مجرورات الثالثة، معرفة أنواع ال بسم هللا الرحمن الرحيم،نستفيد من إعراب وكتابة البسملة >  

 ، مثل بسم وهللا ولكن وهذا وهؤالء والرحمنحذف في رسم بعض الكلماتيقد   وأن  حرف األلف

 .وثلثمائة وهرون وإسحق وطه ويس وأولئك

 

ـوِز فوائد ، وللَّيل للـَّ : مثل ،كتابة الجمل التي تشبههاإعراب و الحمُد، للِ  نستفيد من إعراب وكتابة> 

 .وتقدم الخبر على المبتدأ د، من حيث حذف األلف،نجحا نصيب   نجحتا حظ ، وللـَّذْينِ  ْينِ ـرهبة ، وللـَّت

 .الناس معرفة عدد من المجرورات نستفيد من سورة>  

 

الفتحة فاطمة وسليمان، عالمة جره : مثل هو الذي ال يلحقه التنوينالممنوع من الصرف االسم >  

 .عالمة نصب جمع المؤنث السالم الكسرة النائبة عن الفتحةبينما النائبة عن الكسر،  

  عمرانما ختمت بألف ونون كاألسماء المؤنثة واألعجمية و :من الصرف ةالممنوعاألسماء >  

ويشكر، وكذلك ما جاء على صورة مساجد ومصابيح، إال إذا  عمر وأحمد وما جاء على وزن

 .والمساكين ومصابيح الدار و أضيفا، فيجران بالكسرة الظاهرة مثل المساجدِ أل، أ: دخلت عليهما

 

أي نظرت إلى الذي يقرأ، ومثلها وما، اسم موصول، مثل نظرت إلى من قرأ،  تستعمل من>  

، : ومثلنظرت إلى من يقرؤون،  من هو  مثلستفهام، تستعمل من ما لالونظرت إلى ما رسمت 

مبتدأ  وتعرب !تعجبية ،لغيره، وتكون ما ،وما هو النحو؟، فمن تستعمل للعاقل ومازيد؟، 

نافية فال عمل لها، نحو مل ما، تستع، وما أحسُن  السماِء؟،  و!السماء  ما أحسن   ، مثل؟كاالستفهامية

 .ما أحسن  زيد  
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،  مثل من المفرد التنوين ألجل اإلضافةحذف يُ >  هذان  مثل الجمعنون نون المثنى ووكتاُب زيد 

 يكتب األلفع، بل ـــالرفعالمة مع واو وال يكتب األلف ، موظفو المدرسةِ هؤالء و مدرسا الحسابِ 

 .فقط مثل اكتبوا الدرس واو الجماعةمع 

 .ولكنْ   وال  وبل  وأو وأم  والفاء وحتى هي الواو وثم حروف العطف>  

 ــ:المتداولة الضرورية الجدول اآلتي  بعض المهمات ينستفيد بالتأمل ف>  

 

 المجرور الفاعل الفعل المضارع المجرور الفاعل يالفعل الماض .م.ر

 الضمير مستتر أنا أنظُر إليه   مفرد مذكر تُ  د  زيأنا نظرُت إلى  1

 " مستتر نحن ننظُر إليهم جمع تكسير نا نحن نظرنا إلى التالميذ   1

 " مستتر أنَت تنظُر إليهن ممنوع من الصرف تَ  أنَت نظرَت إلى فاطمةَ  1

 " ياء المؤنثة أنت  تنظر يَن  إليه مقصور ت   أنت  نظرت  إلى  مصطفى 4

 " ألف االثنين أنتما تنظران إليه منقوص تما يأنتما نظرتما إلى القاض 1

 " واو الجماعة أنتم  تنظرون إليهم مثنى تم أنتم نظرتم إلى  الولدين 1

 " نون النسوة أنتن  تنظْرن إليهما جمع مذكر تن أنتن نظرتُنَّ إلى المعلمين 7

 " مستتر هو ينظُر إليهن جمع مؤنث مستتر هو نظر إلى  الطالبات 8

 " مستتر تنظُر إلــيَّ   يه من األسماء الخمسة مستتر نظرْت إلى  أخيك يه 9

 " ألف االثنين هما ينظَران إلينا اسم  إشارة ألف االثنين هما نظرا إلى  هؤالء 11

 " واو الجماعة هم  ينظرون  إليها اسم موصول واو الجماعة نجحتْ  يهم نظروا إلى الت 11

 " نون النسوة هن ينظْرن  إليك   مصدر النسوة نون هن نظْرن إلى الصناعة 11
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 املرفوعات: ثانيا
 ــ:من األسماء، والفعل المضارع المجردالسبعة المرفوعات  

ظاهرة أو المقدرة أو  وعالمة رفعه الضمة ال هو االسم المجرد من العوامل حكمه الرفعالمبتدأ . 1

 ــ :محل رفع، مثل ينها أو البناء فما ناب ع

، والرجالُ ــ    .، وإبراهيم أسمرفاطمة  معلمة ، جنود ، والمعلماُت مبدعات   زيد  طالب 

 .إلى الخير، وليلى  كبرى يداع يــ  موسى فتى،  والقاض

 .الولداِن فائزان، والمجتهدون ناجِحون، وأبوك ذو فضلــ  

، وهذه الت ــ  أنا كتبتُ  تخرْجن، وتعرب الضمائر  يفهمْت، وأنتما اللذان نجحا، وهن الالئ يالدرس 

 .اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب: يالمنفصلة ـ االثنا عشر ـ مبتدآت غالبا، وه

 

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة  حكمه الرفعمع المبتدأ، و ما تتــم به الفائدة هوالخبر  .2

جملة اسمية : كو ن الخبرة المبتدأ، وكذلك يأمثل يمحل رفع، كما تقدم ف يأو البناء ف أو ما ناب عنها

زيد أمـــه معلمة،  متعلق بفعل أو شبهه مثل رفع، ويكون الخبر أيضا شبه جملةمحل  يف أو فعلية

 .عليم   علم   يذ المدرسة، وفوق كل   يف ه  يكتب، وأخو زيد  وزيد نفسُ 

، والصوم فرض، وأنا معلم، وهؤالءِ العلم ُ -  .حامض   وهذا حلوُ ، نساء  و رجال   نور 

 .ذه ليلى، وتلك هدايا وعطايا، وهفاض   هذا موسى، وأنت   -

 .نحن طالبان، ونحن معلمون، وهذان أبوك وأخوك -

، وهي فهمتْ الحاضرون هؤالء، وهذا هو،  -   .وهم الذين صبروا، وزيد هنا، وأنت فهمت 

 

ويسمى اسمها،  المبتدأ، ترفع محفوظة أفعال مخصوصةكان وأخواتها وأخواتها،  اسم كان. 3

 ــ:ابن مالك قالوتنصب الخبر ويسمى خبرها، 

ــــــــــا،  والخبـــــْر    ا  عمـــــرْ    ترفع كان  المبتدأ  اسم   تنصبه  ككــــــان  سيد 

 أمسى وصار  ليس  زال  بـــــرح   ككان ظل بات أضـــــحى أصبـــــــــــــــح   

 متبعــــة  يأو لنف  يلشبه  نفـــــــــ   ك وهذى األربعــــــــة    فتـِــــئ  واْنــــــــــف

 ـــ:أو إحدى أخواتها، مثل رفع  بكانوحكمه ال

ا زيد  طالب اال ــ   ما ز  .معلمةسعاد كانت و مبدعات   وصارِت المعلماتُ  وأصبح الرجاُل جنود 
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 .ليلى  كبرى ــ  كان موسى فتى،  وظل القاِضي داعيـــا إلى الخير، وليست ْ

 .صار الولداِن فائزين، وأضحى المجتهدون ناجِحين، وما زال أبوك ذا فضلــ  

وتعرب ضمائر الرفع  المتصلة أسماء  لكان وأخواتها، ، مفيدا كتبتأصبح ما ، وليس هذا زيداــ 

مثل محل نصب،   يف يةجملة اسمية أو فعليكون أيضا خبرها و، وكنا وكانوا، طالبا كنتُ  :مثل

 ا  شبه جملة، متعلق بفعل أو شبههويكون خبرها أيض، وأمسى محمود  يفهم، مديرأصبح زيد أبوه 

 .وما زال فوق كل ذي علم عليم  كان زيد في الفصل، وكان عمك عندنا، : مثل

 

ويسمى اسمها،  تنصب المبتدأ محفوظة حروف مخصوصةإن وأخواتها وأخواتها،  خبر إن. 4

 ــ:قال ابن مالك وترفـع الخبر ويسمى خبرها، 

 كأنَّ  عكُس ما لكــان من عملْ    إلن أن ليت لكــــــــــــــــــنَّ  لعْل   

ه  ذو ِضغــن   كإن زيــدا   عالــــــــــــــم    بأني     كفء   ولكنَّ  ابنــ 

 مكملـــــــــة يمين  بدء صلـة    وحيث إن   ل يفاكسر في االبتداء وف

 حال   كزرته   وإني ذو أمــــل  أو حكيْت بالقول أو حلْت محــــــْل   

 ـــ :وحكمه الرفع بــــــإن  أو إحدى أخواتها، مثل

، وإنا لمهتدون، وإن مع العسر  ،  وليت الرجال   جنود ، ولعلَّ المعلماِت مبدعات  ــ   إن زيدا طالب 

 .فيدا، وليت زيدا أبوه حاضر، وليتك تعلمم يسرا، وإني أعطيتك درسا

  

ويعرف بالعقل والسياق ،قائم بذلك الفعل للمعلوم يهو اسم اسند إليه فعل  مبنالفاعل .  5
[1]

وحكمه  

 ـ:محل رفع، مثل يف يأو مبن أو مقدرة أو ما ناب عنها الرفع بالفعل وعالمة رفعه ضمة ظاهرة

 .التالميذ، وتنصُح المعلماُت الطالباتِ  رجالُ ا، وينصُح  الــ  ينصح المعلُم  زيد  

 .ي  المحام يــ  أكرم موسى عيسى، وأكرم القاضِ 

، وينصح أبوك أخاكولدْينال معلمانينصح الــ   .، ويكرم المعلمون الناجِحيــن 

 .، وهم يفهموننحن نعبدو بتثليث التاء،  وكتبت جاء الذي هرب، ، والماء ــ   استخرج هؤالء

                                                 
قلن قوال معروفا، فقلن فعل أمر : وقلن حاش هلل، فقلن فعل ماض بمعنى قالت النساء، ومثل:  مثل [1]

بر، فتعاونوا فعل أمر، أما وال تعاونوا على اإلثم بمعنى تكلمن بالقول السديد، ومثل وتعاونوا على ال
 .فتعاونوا مضارع مجزوم بال الناهية
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معه، واكتبوا  يا وينصحنهير  د  ززيد معه، وينصحُ  يوأكرمن هيراد  ززيأكرم  تدريب تقول       

الفاعل ف، همة أسماؤُ ــــالناجحون هم اآلتيورسالة ،  ون  ــوه، ونحن مرسلادق  أبُ ـــالدرس، ومحمد  ص

 .ففاعل عامله اسم فاعل: في أكرمني مستتر، وأما أبوه وأسماؤهم

 

 به حيث يحذف الفاعل ويقول المفعولللمجهول،  ياسم اسند إليه فعل  مبن هونائب الفاعل .   6

مثل كـُـتِب  وكسر ما قبل آخره يبضم أول الماض يصاغ المبني للمجهولومقامـه ويأخذ أحكامه، 

ُب الدرُس،  مثل ح ما قبل أخرهـــوفت الدرُس، وبضم أول المضارع إليه  صيغ اسم   أو أسندتْ يُكتــ 

ه مثل المفعول ُح زيد  وأُكِرمُت معه، ويُ  يد  م زأكرِ : ، تقولوالمحمود فعلـُـه جاء المستأن ُف ضدُّ  نص 

ُح معه   .وأنص 

 

اإلعراب،  يألفاظ تتبع ما قبلها ف يوالعطف، وه هي الصفة والبدل والتوكيد توابع المرفوعات. 7

العاقالن، وجاء المعلمون المخلصون، ويأيها المسلمون،  زيدانجاء ال مع مراعاة المطابقة مثل

 زيد   يونفعن هـُـوجاء الجيش نصف ومثل جاء أبو ليلى زهير  تها النفس، يويأ ويأيتها المسلماتُ 

همان كالهما، وجاء المتهمون عينـُـه، وجاء المت نفُسها، وجاء المديرُ  جاءت سعادُ نصُحـــه، ومثل 

  .فزهير  ثم مصطفى ومثل يحضـر زيد    ،ي  وعل جاء محمد  و  همكلـُّ 

 

حكمه الرفع بالتجرد وعالمة رفعه الضمة رع المجرد من النواصب والجوازم المضاالفعل .   8

 ــ:مثل محل رفع يأو البناء ف الظاهرة أو المقدرة  أو ما ناب عنها

 .ــ  يذهُب محمد صباحا، ثم يعوُد مساء

  .هدية سعاد أختها يعطِ ت، وزهير  أخاهيدعو و زيد  إلى النجاح، يسعى ــ 

 .ــ  الطالبان يكتبان، وأنتما تقرآن، والطالب يكتبون، وأنتم تقرؤون، وأنت  تعلمين

ْن، بالتأكيد، والنساءُ  نَّ درس ه، ويفهمــ   .الجبناء  بطال  واأل نجبـْـني   ــ  زيد يكتبـــ 
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 المرفوعات مناقشة

ر المكونة من جا وأشباه الجملالتي تبدأ بفعل،  والجمل الفعلية باسم التي تبدأاالسمية  الجملُ  >  

أخبارا للمبتدأ وأخبارا للنواسخ، وتكون بعد تكون كلها  ،ومجرور أو من ظرف ومضاف إليه

 .النكرات أوصافا، وبعد المعارف أحواال

جد، وطالب المس يمع أبيك رجل، محمد مع أخيك، ورجل ف:  يالجمل الصحيحة فيما يل يما ه>  

ا، ويكتبون الطالبُ  يغريب ف ، وجاء طالب  مستبشر  هما ، والدروس   الفصل، وجاء محمد  مستبشر 

 .، وهم لم يكتبون مسألةالمسائل   يكتبا

 ى،ى، والفت  ى، ويرض  يسع  : تقدر فيه كل حركات اإلعراب مثل اللفظ المختوم باأللف مطلقا>  

، و بالواو والياء لخفتها مثللفتحة على المختوم ى، وتظهر اوعيس   ، ولن يرمى   اي  قاضرأيت لن يدعو 

، ، بخالف دلو  يى، والقاضِ و ويرمِ ـــيدعُ  المختوم بالواو والياء مثل ا، وتقدر الضمة فيوظبي   اودلو  

من  ، ويجزم المضارع بحذف حرف العلةيالفتى والقاض ياألسماء  ف  ي، وتقدر الكسرة في  وظب

 .األفعال الخمسةأوزان وبحذف النون من  المعتل

كون الظاهر، واسع، بالس كتْب لقولنا لم يكتبْ ا ى على ما يجزم به مضارعه مثلفعل األمر يبن  >  

 .واكتبي ادع وارم واكتبا واكتبوا يبحذف حرف العلة، وكذا يقال ف لقولنا لم يسع

، الذي أنه، وهللا قال أنه سيأتي ،يمحيث أن أبراه معيب، مثل مواطن كسرها يفتح همزة إن، ف>   

 .، واسماعيل، واالسالم، واالعدادمثل احمد، واب يفة الهمزة معيب ، وكذلك عدم كتابأن

هو وهي وأنا  :ضمائر وهي، ومع المضارع خمسة هو: ضميران اثنان ييستتر مع الماض>   

 .واقرأ ،اكتبْ : ، مثلأنت  : للمخاطب واحدضمير   يستتر مع األمروأنت، و ونحن

 .     سعاد ، وبانتْ نحو هند نجحتْ  ،إذا كان الفاعل مؤنثا ،بالفعل  الساكنة يجب إلحاق تاء التأنيثــ 

 .نسوةطلع الشمس، وقال : يجوز إلحاق تاء التأنيث بالفعل نحوــ 

 .الدروس دان، ويكتبون الطالبُ ــنجحا الول: ال يجوز ذكر فاعالن نحوــ 

 ييعجبن: بتقديرأن تقول  ييعجبن مثل "والفعلأن المصدرية " بوكا منيكون الفاعل مصدرا مســ 

 .ينفعك ما تحفظه بمعني ينفعك حفظكنحو " المصدرية ،ما"ك، وكــذلك مع ـُـقول

 . فاعل فعل األمر ال يكون إالّ ضميرا  ــ 

 .ب تقديم المبتدأ على الفعلــيجب تأخير الفاعل عن الفعل، كما يجــ 

ضرب موسى عيسى، لعــــدم معرفة الفاعل بعالمات : نحو ،الفاعل عن المفعول بهيجب تقديم ــ 

   .ألجل وصـل واو الجماعة بالفعل، هم أكرمـوك: اإلعراب، ونحو
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 ييعود الضمير على متقدم ف يلك ندمــُـه الكاذب   ال ينفعُ  نحو  هبيجب تأخير الفاعل عن المفعول ــ 

 .تصال المفعول به بالفعل، ألجل اك زيد  أكرم: اللفظ، ونحو

ضرب زيدا  : نحوإذا دل على أحدهما دليل،  وتأخيره عنه المفعول به لىيجوز تقديم الفاعل عــ 

 . الحلوى نجوى وأكلتِ   ،الصغرى الكبرى وأرضعتْ  ،يحيى ليلى ، وضربتْ زهير  

تكون بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ومن المضارع بضم  يمن الماض للمجهول يصيغ المبن>  

م   مع الماضي بالبناء للفاعل فيقالوفتح ما قبل آخره،  أوله من ازيد  زهير   أكر  وبالبناء  معه يوأكر 

ويكِرمنى  ازيد  زهير  يكِرم  ويقال مع المضارع بالبناء للفاعلمُت معه، وأكرِ  كِرم زهير  أُ  للمجهول

م زيُ  ولوبالبناء للمجه معه م معه هير  كر   .وأُكر 

، ومن خاللها يمكن الماضي والمضارع تدريب على صياغة الفعل والفاعل والمفعول مع>   

 .صياغة المبني للمجهول

  

 الفعل المضارع والفاعل الظاهر والمضمر  والفاعل الظاهر والمضمر يالفعل الماض

اززيٌد  مُ كر  يُ  .معه يا، وأكَرمن  هير  ززيٌد أكَرَم   .ي معه، ويكرمن  هير 

 ويكرموننا معهم  التالميذ  الرجالُ  مُ كر  يُ  .وأكَرمونا معهم  التالميذ  الرجالُ  أكَرمَ 

 فاطمةُ زينَب  وتكرمــك  معهاَ  كر مُ تُ  .أكَرمْت فاطمةُ زينَب  وأكَرمْتـــك  معهاَ 

 مصطفى ليلى، ويكرمك  معها  يُكر مُ  مصطفى ليلى، وأكَرمك  معها أكَرمَ 

 ، ويكرمكما معهيَ المحام  يالقاض يُكر مُ  ، وأكَرمكما معهيَ المحام  يالقاض   أكَرمَ 

 الوالدان الولدين، ويكرمانكم معهما يُكر مُ  ن، وأكرماكم معهماالوالدان الولديْ  أكَرمَ 

 المعلمون الناجحين، ويكرمونكنَّ معهم يُكر مُ  المعلمون الناجحين، وأكرموكنَّ معهم أكَرمَ 

 معهن ي، ويكرمنالطالبات   زيدٌ  يُكر مُ  معهن ي، وأكرمن  زيد الطالبات   أكَرمَ 

 أبوك أخاك، ويكرمـــنا معه يُكر مُ  أبوك أخاك، وأكرمــنا معه أكَرمَ 

 أولئك هؤالء، ويكرمونني معهم يُكر مُ  معهم يأولئك هؤالء، وأكرمون أكَرمَ 

 ن، وتكرمنا معهالمعلمات  نجحْت  يالت مُ كر  تُ  منجحْت َمْن حضر، وأكرمتـْــنا معه يأكرمت  الت

 ـنا معهمنفعُ ها، وتأهلَ  الصناعةُ  نفعُ تَ  تـْـنا معهمفعت  الصناعةُ أهلها، ونفعنَ 
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 املنصوبات:  ثالثا
وحكمه النصب ويعرف ذلك بالعقل والسياق  وقع عليه فعل الفاعل، يهو االسم الذ المفعول به. 1

 ــ:محل نصب مثل يأو البناء ف الظاهرة أو المقدرة أو ما ناب عنها بالفعل وعالمة نصبه الفتحة

ا خالد   نصح   از رأيت  وأنت  ،زيد  القاضى   سمعتُ أنا و أكرموا فاطمةهم والتالميذ نا أكرمْ نحن و هير 

أبوك أبا  ونصح   ينالناجحِ  المعلمُ  ولدْيها، وشكر   األمُّ  ونصحتِ  نجوى ونصحتُ  واحترمُت مصطفى

ن جاء م   وأكرمتُ  هذه النبت   سعيد   وينصحُ  ـِيإياك أعن ك، ومثلوأكرم   ـيأكرمنِ  المعلمُ  ، ومثلزيد  

 ــ:منهابتقديرات  أمور  واقرأِ الكتب  المفيدة ، ويعد من المفعول به  معك، ومثل اكتِب الدرس  

 .، أو أخصيأعن: منصوب بفعل تقديره: ، فالعرب  نكرم الضيف   نحن العرب   ــ  االختصاص، مثل

، أ ــ  اإلغراء، مثل   .الصدق الثاني بدلف، الزِم الصدق   يالصدق  الصدق 

 .احذِر الكذب   ي، أالكذب   الكذب   ـــ التحذير، مثل

ويبنى على بتقدير يا عينيـــن لي،  وأعيني جوداهللا،  بمعنى أنا أدعو عبد   هللا ــ  المنادى، مثل يا عبد  

 ومحمدون ، فأيُّ ومحمدانويا محمدون محمدانيا يأيُّها الطالُب، و: مثل محل نصب في ما يرفع به

 .في محل نصبالضمة أو األلف أو الواو رفع به تعلى ما  ةمبني

  

 .واستوى الماُء والخشبة ومثل فالطريق ال يسير، والطريق   المفعول معه، مثل يسير المعلمُ .  2

 .قع فيهيليوم ال يقع عليه شيء بل افالخميس،  يوم   صمتُ  المفعول فيه، مثل.  3

 .ا لكإال تقدير   وما جاء زيد   يألب قمت إجالال   المفعول ألجله، مثل.  4

 .ن، وأكلُت لقمتيْ إكرام  المخلصِ  كأكرمتُ ا، وا مناسبُ أكرمتك إكرام   مثل: المفعول المطلق.  5

 .وهو يضحك، وجاء زيد ينمسرورِ  ا، وجاء الرجالُ جاء محمد ضاحك   الحال، مثل. 6

، و المستثنى، مثل نجح الطالب إال الكسول  . 7 ، كحكم ما بعد غيرحكم كلمة أو نجحوا عدا الكسول 

 .مجرور على أنه مضاف إليهف غير بعدما ما أ، إال، نحو نجح الطالُب غير  الكسوِل، 

 

 .هم كانوا مستيقظين، ومازال أبوها ذا فضل   وأخواتها من المنصوبات مثل خبر كان.  8

 .، وإنك تكتبأخوك ، ولعل أبا زيد  حاضرون ناجحينإن ال اسم إن وأخواتها، مثل.  9

 .سهال   أخبرتك االمتحان  و صائماك وزعمتُ  اا قائم  ننت زيد  ظ لمث مفاعيل ظن وأخواتها.  11
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بعد ثالثة من حروف  مضمرة ،تقدر أن، ويوك ولن أنالمقترن بالنواصب  عل المضارعالف.  11

، كتبت بمعنى نحو كتبُت ألخبر  زيدا ، وحتى والم الجحود التعليلالم  :الجر ونحو ذاكر ألن أخبر 

 . أو والفاء والواو : بعد ثالثة من حروف العطفتضمر أن أيضا و، حتى تنجح  بمعنى ألن تنجح  

 .فهمُت قصد ك وفهمُت ما تقصُد أيك، ـبمعنى تعجبني كتابتُ  يعجبني أن تكتب   -

 .ولن تكتبي ،ولن يكتبوا ،، ولن يكتباولن يُتــقـ ى الحرُّ بالنار لن يسعى زيد   -

 .ّن، ولن تكتب ْن، وهن لن يكتْبن  لن تكتب    -

 

 اتاجملزوم: رابعا
     

ا الرفع بالتجرد من أدوات حكمه، الصحيح والمعتل وأوزان األفعال الخمسة الفعل المضارع       

الجزم جزمته،  أدواتُ عليه  ذا دخلتْ النصب نصبته، وإ عليه أدواتُ  إذا دخلتْ ف النصب والجزم 

أو  وال، الناهيةأو الدعاء،  ولما والم األمر لم: مثل جزم فعال واحداها يبعضُ  المضارعِ  جزمِ  وأدواتُ 

ـْن ، ومـا، ومهما، وأي، وكيفما، : إن، وإذما، وكذلك: مثل نـــــيجزم فعلين اثني، وبعضها الدعاء م 

، وإن تدُن ِمن ينجحْ ن يذاكْر إن تذاكْر تنجْح، وم  : ن، وأين، وأنى، وحيثما، مثلمتى، وأيا: وكذلك

 .  األسِد يأكلـْـك

 .لم يكتْب ولم يحسْن ولم ينطلْق ولم يستخرجْ هو  -

 .ولم ينته لم يسع ولم يدع ولم يرمهو  -

 .تفعليلم أنِت لم تفعلوا، وأنتم و ،لم يفعلواهم و، لم تفعالأنتما و ،لم يفعالهما  -

ـّن وهو  - ْن، وهو لم يكتبـ   .لم يكتبـْنهن لم يكتبـ 
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 عامةمناقشة 
والتقدير  أهال وسهال مرحبا ومثل مرحبا والتقدير أتيت   نحو يحذف عامل المفعول به سماعا>    

ماذا  إجابة على سؤال اكتاب   :مثلا ـــحذف عامل المفعول به قياسوي ،صباأتيت أهال ونزلت خِ 

 . اشتريت كتابا :والتقدير  ،اشتريت؟

 اعف ، وعفوا  والتقديرشكرا أشكرك شكرا والتقدير مثل سماعا ،يحذف عامل المفعول المطلق>    

 عُ م  أسْ  والتقدير ، وسمعا  وطاعةعجبا جبُ وعجبا  والتقديرأعْ  ،صبرا اصبر ، وصبرا  والتقديرعفوا

 إعادة، أيضا  والتقدير بمعنى أعدتُ نحو و ،حجا حججت  ، وحّجا مبرورا  والتقدير طاعة وأطيعُ  سمعا

بناء   يأبن ، وبناء  عليه بتقديرسبحان هللا والتقدير سبّحتُ  ، وسبحان هللالبيك ولبيك والتقدير لبّيتُ 

أهُ بتقدير  عليه، وترفئة َـّ أدعو لك بااللتئام وجمع  ترفئة بمعنى قال له بالرفاء والبنين والمعنى رفـ

  .الشمل

فمك، وذو : أبو الزوج واألنثى حماة ـ وفوك: وحمــوك أبوك وأخوك يوه األسماء الخمسة >   

 .صاحب فضل: فضل

وتفعلين، ترفع بثبوت النون وتنصب  يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون: أوزان األفعال الخمسة   >

 .وتجزم بحذفها

وهو وهي وهما وهم  وأنتم وأنتنوأنتما  وأنت وأنتِ  أنا ونحن فصلة وهيــالمن ضمائر الرفع>   

 وإيانا إياي :المنفصلة كتبت وكتبنا إلخ، وضمائر النصبنحو صلة ـــالمتضمائر الرفع وإلخ، وهن، 

، وضمائر النصب المتصلة وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياِك وإياكما وإياكم وإياكن وإياك

 .نحو أكرمني وأكرمنا إلخ

 ـ:سبعة أشياء رفع الفاعل ونصب المفعول في يعمل عمل الفعل>   

 ومعناها بُعــد  واسكْت وأ عجبُ ومكانك،  يْ وو ل ألفاظ خاصة مثل هيهات وصـهــــعاسم الف. 1 

 .اثبتْ 

 .واإلطعام والظلم والدفع الضرب واإلكرام :مثل المصدر. 2 

اآلتية أسماؤهم،  صر وقارئ وكاتب ومكِرم، ومستقيم، مثلواسم الفاعل كضارب وحامد ونا. 3 

  .والمستنبطون المسائل

وأوزانها فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل، مثل شراب وضروب ومنحار  أمثلة المبالغة. 4 

  .وفطن وسميع

ــلم، وبُ فهو مكـــرِ  م  فهو منصور، وأكر   ونصرفهو محمود، ُحِمـد  مثل اسم المفعول. 5  فهو  ج 

ل،  دــوُحمــ  مبجـَـّ    .د، محمـَـّ
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 .وطاهر الصفة المشبهة لغير تفضيل مثل حس ن  وظريف.   6

   .وأعلم أفضل وأكرم مثل اسم التفضيل.  7

ا، وتعمل ـعلى األرض باقي   يء  ش الوغافال  ما زيد   مثل ســـيعمل ل الن، تعم، والماالحرف >   

 جاهز  ال شىء   نحو فال ينون بنى اسمها، وقد يُ جاهز   يا عندال شيئ   مثل ،عمل إن النافية للجنس  ال،

 .ي خبر البدل من المستتر ف ، فلفظ الجاللةوال غالب إال هللاُ  وال ريب    ي ذلكوال شكَّ  ف

ومن اإلمالء، مثل البحث عن كلمة  يناللتأكد من المعوذلك لكل متعلم،  يالقاموس ضرور>  

 أول القاموس يف باب األلف يفيتم البحث عنها ف ث تجرد وترد إلى أصلها، وهو أيسحي "استيأس"

 .القاموس؟ ي،  ففكيف نبحث عن معنى كلمة األيامآخر باب األلف،   يف  فصل الياء يثم ف

 يف اإللقاء الوقـف
   

زيادة على  واألحكام يمن حيث تقرير المعانأهمية كبيرة في الخطب واإللقاء،  للوقف        

إسكان  ومن قواعدهعلى متحرك،  قف  ووال ي   ن  كـأ بساـدبجمال اإللقاء، والقاعدة العامة تقول ال ي  

الموقوف االسم أنه إذا كان أيضا بإسكان التاء، ومن قواعده  نحو هذه بنت   ،الحرف الموقوف عليه

وال تكتب إال  نطق الوقف يساكنة ف فإنها تستبدل هاء    المتحركةالمربوطة  عليه عالمة التأنيث

 ،وإذا كان الحرف منونا بالضم أو الكسر فيحذف التنوينبالهاء، ، منقوطة نحو هذه شجرة  مربوطة 

 وإبراهيم   بسكون الدال، وكذلك يسكن نحو سعاد   ونظرت إلى زيد   ويسكن الحرف نحو هذا زيد  

ى يسع   وكذلك يمد نحو ،اا ودعوت زيد  رأيت داعي   :مثل ،امــــد   فإنه يمد   ، أما المنون بالفتحويكتب  

 مثل الرفع والجر يحالت يف ، وإذا كان االسم المنقوص نكرة فتحذف ياؤهيوالقاض   يو ويرم  ويدع  

 .فاقض ما أنت قاض. ماضالزمان كله  :ونحو ،بسكون الضاد ونظرت إلى قاض   هذا قاض  
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 اخلامتة

عرض القواعد  يظهر أنللغة العربية األساسية  قواعدفي ال ةالموجزدراسة لهذه ال اختام   

بال حاجة إلى حفظ إال تساعد على فهمها وتطبيقها بسرعة، ومباشرة    بطريقة موجزةالضرورية 

فيشتغل الناس في القليل النادر كحفظ بعض الحروف والظروف واألسماء واألفعال غير المقيسة، 

عتبر علماء قد افبالتطبيق العملي عوضا عن الحفظ والتسلية باأللغاز والمشكالت والخالفات، 

من سواء صدر من كبير أو يعتد به،  صحيحهو كالم اللغة العربية أن كل كالم زمن التدوين 

وبليغ بال بارع في العالم ال يوجد مجتمع محال، ألنه وهذا ، صغير وسواء صدر من ذكي أو غبي

بصرين استثناء، وألجل هذا أصبحت الخالفات اللغوية والقواعد ال حصر لها بين الكوفيين وال

وبين الشرق والغرب، ومهما يكن  فقد اتفقوا على القواعد األساسية الي تغني المتعلمين غير 

هذه  تطبيقنصاف في مسائل الخالف، فلعل المتخصصين، فال يحتاجون إلى التفصيالت واإل

يرشدنا إلى اعتمادها في التعليم حسب من المتعلمين على مجموعات الفكرة الموجزة والمباشرة 

 .أعلم، وهللا مستوياتال

 1تدريبات

 ابتكار رموز وعالمات لتيسير اإلعراب: أوال
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. 

 تطبيق الرموز على النصوص : ثانيا
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 1تدريبات

 في الصف األول ر كتابة الرقم المناسب أمام السط
 ... ضمائر مع المضارع خمسةيستتر 

      ... ــــنَّ  لعْل إلن أن ليت لكـ

 ... عالمة رفع المبتدأ 

 ... االسم: المبتدأ هو

 ... االسم الممنوع من الصرف 

  ... تشتمل بسم هللا الرحمن الرحيم، على معرفة

 ... تنقسم أبواب النحو إلى

   ... الضمائر، وأسماء اإلشارة :من األسماء

 ... الحروف التي ال يعمل

  ... الحروف بعضها يعمل مثل

 ... يتألف الكالم العربي

  ... يجب على كل من يستعمل العربية

 ... االستعانة : غاية معرفة النحو

  ... علم مستخرج: علم النحو هو

 ... أصوات يعبر بها كل قوم: اللغة هي

 . عن أغراضهم (1

  .لعربابالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم  (1

  .على فهم كالم هللا ورسوله (1

 .القدر المناسب من قواعد النحوأن يعرف  (4

 . الحروف، واألسماء، واألفعال: من (1

 .من، وإلى، وعن، وعلى (1
 .قد، والسين، وسوف، وهل، وبلى، وأال، وإال، وأما، وإما (7

 .واألسماء الموصولة، واألسماء الخمسة، وأسماء االستفهام (8

  .اتومجزوم ،ومنصوبات ،ومرفوعات ،مجرورات (9

 .أنواع المجرورات الثالثة (11

 .فاطمة: الذي ال يلحقه التنوين، مثل (11
  .المجرد من العوامل، وحكمه الرفع (11

  .الضمة الظاهرة، أو المقدرة، أو  ما ناب عنها، أو البناء (11

  .كأنَّ  عكُس ما لكــان من عملْ  (14
 .هو، وهي، وأنا، ونحن، وأنت (11
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